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TRÄNA 
FÖR EUROPAS 

FATTIGASTE BARN!
SÖNDAG 26 MAJ 
I NÖDINGE, NOL OCH ÄLVÄNGEN
På söndag kan du som inte är medlem i Sportlife 

göra dig själv och Europas fattigaste barn 
i Moldavien en stor tjänst. 

Sportlife betalar 50 kr för alla 
som provtränar (gäller endast söndag 26/5). 
Pengarna går oavkortat till insamlingen 

för Europas fattigaste barn.

Ta med kupongen och kör ett pass på gymmet eller 
varför inte ett härligt gruppträningspass? 

Du som redan är medlem uppmanar vi att ta med 
en kompis till träningen på söndag!

JA, JAG VILL TRÄNA FÖR 
EUROPAS FATTIAGASTE BARN!

Namn: _______________________________

Telefon: ______________________________

Gäller 2013-05-26

(Klipp ut och ta med kupong).

Partners. Thomas Berggren, drogförebyggare och projektledare för Vakna, tackar Lars-Erik 
Eriksson, Svensk Fastighetsförmedling, för ett nytecknat samarbetsavtal.

Mäklare satsar på livsmiljön
– Stöder barn och unga i Ale genom Vakna

TEATERVINDEN GER:
Dansen på Furulund

Furulundsparken, Alafors
– En musikalisk teaterföreställning

Tors-sön: 23-26 maj
Tors-fre: 30-31 maj
Tors-sön: 6-9 juni
Lör-sön 17-18 aug
Tors-sön 22-25 aug

Vardagar är speltiden kl 19 Lör-sön kl 17

SPELDATUM

AHLAFORS IF

1913 100 ÅR
2013

Manus & regi: Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand.

Biljetter köpes hos Allans i Älvängen samt Nödinge bibliotek

Vuxen 180:- Under 18 år 80:-

Eller direkt i entrén om du vågar chansa...

Det drogförebyggande arbe-
tet som Ale kommun driver 
genom Vakna och Thomas 
Berggren har tidigare vunnit 
stort gehör hos det lokala 
näringslivet. ICA Kvantum 
säljer till exempel en Vakna-
påse till förmån för barn och 

unga i Ale. Pengarna förvaltas 
av Stödföreningen Vaken där 
föreningar kan söka ekono-
miska bidrag för att förverk-
liga nya aktiviteter.

– Jag har följt Thomas  
Berggren och Vaknas arbete 
på håll. Det känns bra att vi 

nu har hittat formerna för hur 
vi kan stötta insatserna som 
görs. Att vi kan erbjuda ett att-
raktivt samhälle för ungdomar 
är viktigt när föräldrarna ska 
välja bostad, säger Lars-Erik 
Eriksson som också driver 
mäklarkontor för kedjan i 
Kungälv och Torslanda.

– Det är alltid kul när 
näringslivet tar den här typen 
av initiativ. Vi behöver alla 
resurser vi kan få och kampen 
om ett bättre samhälle måste 
vi utkämpa gemensamt, säger 
Thomas Berggren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Boendemiljö i all ära, livsmiljön är det 
som avgör.

Lars-Erik Eriksson, Svensk Fastighetsförmed-
ling i Ale, funderade länge på hur han kunde bidra 
till att förbättra levnadsvillkoren lokalt.

– Jag kom fram till att Vaknas arbete för och 
med ungdomar i Ale är väldigt positivt och det vill 
vi gärna vara en del av, säger han.


